
LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2021 
Kunnanvaltuusto 
 
   

 

 

Kokousaika Ma 15.11.2021 klo 18.00 – 18.10 

Kokouspaikka Koulukeskuksen auditorio 

Käsiteltävät asiat 
 
 
 
 
 
 
 
58. 
 
59. 
 
60. 
 
61. 
 
62. 
 
63. 

 
     
    Kokouksen avaus 
 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Tuloveroprosentti vuodelle 2022 
 
Kunnan kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2022 
 
Saimaan Kuitu Oy.n omistusjärjestelyt 
 
Valtuustoaloite, Tonttikaupan vilkastuttaminen 
 
Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat 
 
Ilmoitusasiat 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään 
yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa 17.11.2021. 

Puheenjohtajat  
 
 

Juha Mielikäinen 

Julkipanotodistus Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa 11.11.2021. 
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KOKOUSAIKA Maanantai 15.11.2021 klo 18.00 – 18.10 

KOKOUSPAIKKA    Koulukeskuksen auditorio 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 

Holopainen Petteri  Okko Veli-Pekka 
Junni Antti   Ovaskainen Jarkko 
Junnikkala Mika  Penttilä Arto 
Kahelin Jari  Rings Mervi 
Karhu Anu   Stoor Jussi 
Konttinen Tuula  Taipale Henri 
Laitinen Sonja  Talka Seppo 
Laurikainen Ritva  Tapanainen Matti 
Makkonen Esa  Tölski Jarmo 
Mielikäinen Juha (pois § 60) Värtö Nina 
Nisonen Lasse 
 
Varajäsen: Husu-Tuuliainen Tarja 

  

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
(ja läsnäolon peruste) 

   Vesterlund Tommy Pöytäkirjanpitäjä, vs. kunnanjohtaja 
   Rousku Anne Rehtori 
   Kivinen Mia Varhaiskasvatusjohtaja 
   Ruokoniemi Hanna Hallinnon asiantuntija 
   Koivisto Taina Talousasiantuntija 
   Ahonen Kati Hyvinvointikoordinaattori 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- 
VALTAISUUS 

   Todettiin. 

ASIAT §:t 58 - 63 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin Anu Karhu ja Esa Makkonen. 

PÖYTÄKIRJAN ALLE- 
KIRJOITUS JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja  (pois § 60) Puheenjohtaja § 60 Pöytäkirjanpitäjä 

 
 

 
Juha Mielikäinen        Veli-Pekka Okko              Tommy Vesterlund 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet ovat samalla 
varustettu nimikirjaimillamme 

Tarkastusaika 17.11.2021  

Allekirjoitukset 

 
 
Anu Karhu   Esa Makkonen  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
NÄHTÄVÄNÄ YLEISESSÄ 
TIETOVERKOSSA 

Paikka ja pvm 
 

Lemillä 17.11.2021 

Virka-asema 

 
 

 
Hallinnon asiantuntija  Hanna Ruokoniemi  
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58. Tuloveroprosentti vuodelle 2022 
 
Kunnanhallitus 8.11.2021 § 204 
 

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n 
(1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin 
suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden 
marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännes-
prosenttiyksikön tarkkuudella. (laki verotusmenettelystä 91 a §) 
 
Valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista viimeistään 
talousarvion hyväksymisen yhteydessä. (Kuntalaki 111 §). 
Tuloveroprosentti määrätään neljännesprosenttiyksikön 
tarkkuudella. Vuoden 2022 veroprosentit on ilmoitettava 
Verohallinnolle viimeistään 17.11.2021. (Laki verotusmenettelystä 
91 a §). Talousarvion 2022 verotuloennuste perustuu Kuntaliiton 
syyskuussa 2021 julkaistuun veroennustekehikkoon, joka 
ennustaa vuodelle 2022 verotuloja kertyvän 182.000 euroa 
vähemmän kuin kuluvana vuonna. Ensi vuonna kunnille ei tilitetä 
valtion maksamia koronatukia. Myös korotettu yhteisöveron osuus 
ja peruspalvelujen väliaikaiset lisäykset poistuvat. 

  
Valtionosuusarviot perustuvat Kuntaliiton valtionosuuslaskurin 
antamaan arvioon, jonka mukaan Lemin kunnan valtionosuus 
vuodelle 2022 laskee 171.000 euroa kuluvan vuoden 
valtionosuuteen verrattuna. 

  
Talousarviota on valmisteltu kunnan johtoryhmän kesken talouden 
tasapainotusohjelma huomioiden. 30.9.2021 Eksoten hallituksessa 
tekemä esitys Lemin kunnan maksuosuuksista oli 11.640.458 €. 
Kuntien antamisen lausuntojen perusteella tehty 
kompromissiehdotuksen mukaan Lemin kunnalle on budjetoitu 
11.485.578 €. Tämä tarkoittaa palvelutason heikkenemistä koko 
maakunnassa. Lisäksi on varattu avustuksiin 179.000 euron 
suuruinen määräraha Eksoten alijäämien kattamiseen. 
Määrärahavaraukset Eksotelle ovat 551.600 kuluvan vuoden 
varausta suuremmat. Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on 
niukasti ylijäämäinen. Rahoituslaskelma osoittaa, että 
investointeihin ja lainojen lyhennyksiin tarvitaan lainarahoitusta 
vuonna 2022. Taloussuunnitteluvuosilla tilikauden tuloksen 
kääntyvät reilusti ylijäämäisiksi. Tilinpäätöksen 2021 jälkeen 
kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää jäljellä kaksi miljoonaa 
euroa. 
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Kunnan laatima vuoden 2022 talousarvio määrittää suurelta osin 
kunnan tulopohjaa myös vuoden 2023 osalta: talousarviossa 
tehtävin päätöksin veroprosentti kiinnitetään vuodeksi 2023.  
 
Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 
vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä uudistuksessa 
siirtyvällä kunnallisveron prosentilla. 

 
Lemin kunnan tuloveroprosentti vuonna 2021 on 22,00. Edellisen 
kerran tuloveroprosenttia korotettiin vuodelle 2020. Yhden 
tuloveroprosentin vaikutus on noin 450.000 euroa. 
 

Yhteenveto             
              
TILIVUOSI 2019 2020 2021** 2022** 2023** 2024** 

Verolaji             

Kunnallisvero 9 048 9 537 10 507 10 483 5 295 5 205 

Muutos % 0,0 5,4 10,2 -0,2 -49,5 -1,7 

Yhteisövero 401 458 619 461 339 334 

Muutos % -4,8 14,2 35,3 -25,7 -26,4 -1,4 

Kiinteistövero 842 843 924 925 925 925 

Muutos % 3,1 0,2 9,6 0,1 0,0 0,0 
VEROTULOKSI 
KIRJATTAVA 10 290 10 838 12 050 11 869 6 559 6 464 

Muutos % 0,1 5,3 11,2 -1,5 -44,7 -1,5 

 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

  Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 
 

Vt. kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 
tuloveroprosentiksi vuodelle 2022 vahvistetaan 22,00. 
 

 Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
 
Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 58 
 
 Päätös 
 
  Hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
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59. Kunnan kiinteistöveroprosentit vuodeksi 2022 
 
Kunnanhallitus 8.11.2021 § 205 
 

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto 
määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa 
säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, 
kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. 
Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan 
tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit 
Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden 
marraskuun 17. päivänä. 

 
Kiinteistöverolain mukaan kiinteistöveroprosenttien hyväksytyt 
vaihteluvälit ovat seuraavat: 

 

• vakituinen asuinrakennus 0,41–1,00 

• yleinen veroprosentti 0,93–2,00 

• muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,93–2,00 

• rakentamaton rakennuspaikka 2,00–6,00 

• yleishyödyllinen yhteisö 0,00–2,00 

• voimalaitos 0,93–3,10 
 

Edellä mainituista kolme ensimmäistä on määrättävä ja loput 
voidaan määrätä. 

 
Lemillä ovat vuonna 2021 voimassa seuraavat veroprosentit: 

 

• yleinen kiinteistövero 1,40 % 

• vakituiset asuinrakennukset 0,53 % 

• muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,30 % 

• yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 

• rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %. 
 

(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 
 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 
vahvistaa Lemin kunnan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 
seuraavasti: 

 

• yleinen kiinteistövero 1,40 % 

• vakituiset asuinrakennukset 0,53 % 

• muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,30 % 
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• yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 

• rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 _______ 

 
Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 59 
 
 Päätös 
 
  Hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.  
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60. Saimaan Kuitu Oy.n omistusjärjestelyt 
 
Kunnanhallitus 8.11.2021 § 206 
 
   

Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lemi kunnat ovat kukin merkinneet 
500 kappaletta Saimaan Kuitu Oy:n osaketta eli omistavat kukin 
1/3 Saimaan Kuitu Oy.stä. Osakassopimus edellytti 
osakasmerkinnän lisäksi Lemin kunnalta 880.000 euron sijoitusta 
Saimaan Kuitu Oy:n svop-rahastoon 2019 loppuun mennessä. 
 
Lemin kunta on sijoittanut 50.000 euroa osakepääomaan ja 10.000 
euroa svop-rahastoon. Koska osakassopimuksen mukainen svop-
sijoitus Lemin kunnalta ei ole toteutunut, osakkaat ovat päätyneet 
neuvottelemaan omistusosuuksien korjaamisesta vastaamaan 
tehtyjä sijoituksia. Lemin kunta on maksanut kuntaosuutena 
verkonrakennushankkeisiin 349.466 euroa, mikä on merkitty 
Saimaan Kuitu Oy:n hanke svop-rahastoon. Muut osakaskunnat 
ovat maksaneet apporttina svop-rahastoon osakassopimuksen 
mukaisesti 1.760.000 euroa sekä lisäksi 
verkonrakennushankkeisiin liittyvää kuntaosuutta 1.290.551 euroa. 
Hanke svop yhteensä 1640 018 euroa. Hanke svop rahoja voitaisiin 
siirtää pääomarahaston puolelle lisäsijoituksena yhtiöön, jolloin se 
nostaisi osakkuutta Saimaan Kuitu Oy:ssä. 
 
Osakkaat ovat neuvotelleet myös kunkin kunnan omassa 
omistuksessa olevien tietoverkkojen siirrosta Saimaan Kuitu Oy:lle. 
Verkot voitaisiin siirtää kuntien tekeminä sijoituksia yhtiön pääoma 
svop-rahastoon apporttina. Mikäli kuntaverkkojen arvo 
huomioidaan omistusosuuksiin vaikuttavina pääomasijoituksina, 
muuttuu myös Savitaipaleen ja Taipalsaaren keskinäinen 
omistussuhde. Kuntaverkkojen arvot Savitaipale 96.915 euroa, 
Taipalsaari 27.011 euroa ja Lemi 86.208 euroa. 
 
Tavoitteena on, että omistusosuudet samalla vastaisivat kuntien 
alueelle rakennettujen verkkojen / liittymien määrää, jolloin kunnat 
saisivat oman kunnan tuotot voitosta. Lemin kunnan liittymämäärä 
on 22 %, yhtiön liittymistä, joka edellyttäisi 450.000 euron 
lisäsijoitusta.  
 
(oheismateriaalina Linnavuoren Yrityspalvelut Oy.n ehdotus) 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 
 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Päätösehdotus annetaan kokouksessa. 
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Vt. kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus 

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 
omistusjärjestelyihin Lemin kunnan osalta käytetään kuntaverkon 
sekä verkonrakennuksen osuutta (svop). Omistusjärjestelyiden 
jälkeen Lemin kunnan osuudeksi Saimaan Kuitu Oy:ssä tulee 21,9 
%. Mikäli omistusjärjestelyt aiheuttavat veroseuraamuksia tai muita 
merkittäviä maksuja, asia palautetaan uudelleen käsittelyyn. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 Tämä pykälä päätettiin käsitellä ensimmäisenä. Kokouksen alussa 

kuultiin Saimaan Kuitu Oy:n toimitusjohtajaa Jari Käyhtyä. 
 _______ 

 
Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 60 
 
 Päätös 
 

Hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 
 

Juha Mielikäinen ei osallistunut palvelussuhdejäävinä tämän 
pykälän käsittelyyn (klo 18.05-18.06). Puheenjohtajana tämän 
pykälän ajan toimi Veli-Pekka Okko.  
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61. Valtuustoaloite, Tonttikaupan vilkastuttaminen 
 
Kunnanhallitus 20.9.2021 § 182 
 

Kunnanvaltuuston 16.8.2021 kokouksen yhteydessä on jätetty 
seuraava valtuustoaloite: 
 
Esitämme, että Lemin kunta laittaa tontteja 26.11. Black Friday 
myyntiin. 
 
Esimerkiksi niin, että myyntiin laitetaan yksi tontti Tuomelankangas 
3 alueelta ja muutama tontti vanhoilta alueilta ja ehtona aloittaa 
tontille rakentaminen X aikaan mennessä. 
 
Myynti Black fridayna yhden vuorokauden huutokauppana eli 
myyntiin klo 00.01 ja loppuu 24.00. 
 
Lemillä 16.8.2021 
Lemin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
 Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 
 

Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hallintopalveluille 
valmisteltavaksi. 

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
 
Kunnanhallitus 8.11.2021 § 208 
 

Hallintopalvelut on valmistellut asiaa yhdessä Huutokaupat.com 
kanssa. Black Friday on tänä vuonna 26.11.2021.  Huutokauppa 
on mahdollista toteuttaa ns. pikahuutokauppana. 
 
(valm. vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund, puh. 0400 150 651) 

 
Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus 

  
Kunnanhallitus päättää laittaa seuraavat kaksi tonttia myyntiin 
Black Fridayna 26.11.2021 K123T7 (416-407-30-11), Palolantie 12 
ja Tapaninvieru (416-413-3-98), Raikulitie 22. Kunnanhallitus 
määrää tontille pohjahinnan sekä muut myyntiehdot. 
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Vt. kunnanjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus 
 

 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se laittaa 
myyntiin Black Fridayna 26.11.2021 seuraavat kaksi tonttia 
K123T7 (416-407-30-11), Palolantie 12 ja Tapaninvieru (416-413-
3-98), Raikulitie 22. Myynti toteutetaan Huutokaupat.com 
pikahuutokauppana siten, että tonttien pohjahinta on 200 €/tontti. 
Kunnanvaltuusto pidättää oikeuden itsellään hyväksyä tai hylätä 
saadut tarjoukset.  

 
 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  _______ 
 
Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 61 
 
 Päätös 
 

Lemin kokoomuksen valtuustoryhmä esitti, että kunnanvaltuusto 
valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään tai hylkäämään tehdyt 
tarjoukset sekä valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään 
kauppaa koskevat muut myyntiehdot sekä kauppakirjan. SDP:n 
Antti Junni kannatti esitystä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti 
Lemin kokoomuksen valtuustoryhmän esityksen. 
 
Kunnanvaltuusto päätti laittaa myyntiin Black Fridayna 26.11.2021 
seuraavat kaksi tonttia K123T7 (416-407-30-11), Palolantie 12 ja 
Tapaninvieru (416-413-3-98), Raikulitie 22. Myynti toteutetaan 
Huutokaupat.com pikahuutokauppana siten, että tonttien 
pohjahinta on 200 €/tontti. Kunnanvaltuusto valtuuttaa 
kunnanhallituksen hyväksymään tai hylkäämään tehdyt tarjoukset 
sekä valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään kauppaa 
koskevat muut myyntiehdot sekä kauppakirjan.   
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62. Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat 
 
Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 62 
 
 Päätös 
 
  Käsiteltäviä asioita ei ollut. 
 
 
63. Ilmoitusasiat 
 
Kunnanvaltuusto 15.11.2021 § 63 
 

Heti kokouksen jälkeen esitys valtuutetuille aiheesta ”Mielen 
hyvinvointi kunnan päätöksenteossa”. 

 
 Päätös 
 
  Merkittiin tiedoksi. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  
perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
 
Pykälät 62, 63 
 
 
 
 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALITUSOSOITUS 
 

Viranomainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Viranomainen, osoite ja postiosoite: 
 
  Itä-Suomen hallinto-oikeus 

Minna Canthin katu 64 
PL 1744, 70101 Kuopio 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Puhelin: 029 56 42502 
Faksi: 029 56 42501 

 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
 
  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 

 Kunnallisvalitus, pykälät    58 - 61   Valitusaika 
     30 päivää 
 
 
 
 

 Hallintovalitus, pykälät    Valitusaika 
          päivää 
 
 
 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  Pykälät Valitusaika 
          päivää 
 
 
 
 

 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää 
ei oteta lukuun 

mailto:ita-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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                              Liitetään pöytäkirjaan 
                              

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava 
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
ajankohdasta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan 
kuin HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on 
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle 
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää 
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja 
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 
 
 
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postisoite  Pykälät 
 
 
 
 
 

Lisätietoja Valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus 
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on 
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on 
valituskirjelmäkohtainen. 
 
 
 
 
 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

1) Jos toimitettava muulle kuin viranomaiselle                           Liitetään pöytäkirjaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

